
Návod na obsluhu a údržbu Zahradní altán Bormio  

 

PLASTOVÝ/KARTONOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ 
UDUŠENÍ! 

Upozornění: Před užitím tohoto výrobku prostudujte tento návod a držte se všech 
bezpečnostních pravidel a provozních instrukcí.  

Tento výrobek je určen pro hobby a kutilské používání, nejedná se o profi řadu!  

Původní návod k použití.  

INFO: Pro instalaci jsou nutné min. dvě osoby 



Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám, že jste zakoupil Zahradní altán Bormio. Váš nový stan byl vyvinut a vyroben tak aby 
splňoval nároky na vysoký standard, provozní spolehlivost, snadnou obsluhu a bezpečnost uživatele. 
Pokud jej budete používat správně a pouze k určenému využití, užijete si roky bezpečného provozu. 

UPOZORNĚNÍ Před použitím Vašeho nového výrobku, si pečlivě přečtěte tento Návod na obsluhu. 
Věnujte pozornost všem UPOZORNĚNÍM a VAROVÁNÍM. Váš produkt má mnoho vlastností, které Vaši 
práci ulehčí a zrychlí. Při vývoji tohoto produktu byla věnována velká pozornost bezpečnosti, provozu a 
spolehlivosti, s ohledem na jednoduchou údržbu a provoz. 

PŘEDTÍM NEŽ ZAČNETE 

Uživatelský manuál: S ohledem na podklad, umístění a jiná doporučení si před zahájením sestavení 
přečtěte a pochopte tento manuál. Důležité informace a užitečná doporučení Vaše sestavování usnadní. 
Instrukce k sestavení: Pokyny jsou obsaženy v tomto návodu a obsahují všechny příslušné informace pro 
postavení vašeho modelu. Před zahájením a v průběhu montáže přečtěte všechny pokyny, pečlivě 
dodržujte následné kroky tak, abyste dosáhli správných výsledků. Díly a seznam dílů: Kontrolou se 
ujistěte, že máte všechny potřebné díly. Při kontrole podle seznamu dílů rozdělte obsah balení podle 
jednotlivých čísel dílů. Pro snazší použití během sestavování se seznamte s technickým vybavením a 
spojovacími prostředky. 

PLÁN POSTUPU 

Sledujte počasí: Ujistěte se, že místo, které jste si pro sestavení vybrali, je suché a bezvětrné. 
Nepokoušejte se sestavovat Váš altán ve větrném počasí. Dávejte pozor na vlhký nebo bahnitý podklad. 
Spolupráce: Pokud je to možné měly by altán sestavovat dvě nebo více osob. Jedna osoba polohuje díly, 
zatímco druhá osoba je schopna manipulovat se spojovacími prvky a nářadím. Nářadí a materiály: Pro 
sestavení vaší stavby budete potřebovat několik základních materiálů a nářadí. Rozhodněte se, jakou 
metodu ukotvení a druh spodní stavby (základny) si přejete použít, abyste si mohli připravit kompletní 
seznam materiálů, které budete potřebovat. 

PÉČE A ÚDRŽBA 

Konečná úprava: K zajištění co nejdelší životnosti vnější povrch čistěte, a to pouze vlažnou vodou s 
trochou mýdla. Poté nechte altán oschnout (nejlépe ve stínu – zabrání se tak vyblednutí barvy). Střecha: 
Pomocí měkkého koštěte na dlouhé násadě udržujte střechu čistou od listí a sněhu. Vodou nasáklé listí a 
sníh na střeše může altán poškodit. Jiná doporučení: V altánu neskladujte chemikálie pro plavecký bazén, 
hořlavé a žíravé látky musí být skladovány ve schválených vzduchotěsných nádobách. Na čištění altánu 
nikdy nepoužívejte kyseliny, alkalická rozpouštědla,agresivní čistící prostředky, tvrdé kartáče nebo párové 
čističe – může dojít k poškození výrobku, na které se nevztahuje záruka Nenechávejte altán bez dozoru. 
Při nepříznivém počasí altán složte a uložte na suché a dobře větrané místo (altán ukládejte suchý). 
Sluneční svit – při dlouhodobém vystavení plachet způsobuje žloutnutí (šednutí) plachty Skladování – 
pokud stan složíme překládáním dochází k narušení vrstvy plachty a zkracuje životnost. Skladujte plachtu 
v návinu. Skladujte pouze na suchém místě. 

BEZPEČNOST 

Stan nebyl testován na větrnou a sněhovou zátěž. V těchto ohledech nemůžeme poskytnout žádné 
záruky. Dbejte v takových případech předpovědi počasí, abyste stan mohli podle potřeby včas zabezpečit 
a/nebo rozebrat. Na poškození způsobená povětrnostním vlivem nebo počasím nelze uplatnit záruku. 

 

 



PÉČE A ÚDRŽBATECHNICKÉ SPECIFIKACE 

Rozměr altánu: 3x3x2,6 m Nohy: 60x60 mm, tloušťka stěny 0,7 mm Boční trubky: 18x10x0,5 mm Horní 
trubky: 15x15x0,5 mm Materiál střechy: 180 g/m2 PE Materiál bočnic: 140 g/m2 PE, 40 g/m2 Grenadine 

 

SCHÉMA SESTAVENÍ A SEZNAM DÍLŮ 

   



VŠEOBECNÉ UPOZORNĚNÍ: 

 

● před rozbalením a sestavením stanu si pečlivě přečtěte následující upozornění 

● stan opatrně vyjměte z krabice, rozložte si všechny díly, které zkontrolujte, zda není některý 

poškozený, pokud naleznete poškození, tak nás neprodleně kontaktujte, pokud sestavíte stan s 

poškozenými částmi a on se poté zbortí, nelze na něj uplatnit reklamaci 

● při stavění stanu dbejte na dostatečnou stabilitu, stan je nutné stavět na rovné a pevné ploše 

● stan je nutné dodatečně ukotvit pomocí kolíků a lan, popř. šroubů 

● při upevňování zacházejte se stanem opatrně, aby nedošlo k jeho poškození 

● během stavění stanu nepoužívejte hrubou sílu 

● stan slouží jako ochrana proti slunci, průvanu a letním dešťovým  přeháňkám (pokud není v 

popisu produktu uvedeno jinak) 

● v případě, že se stan nachází na volném prostranství a rychlost větru je vyšší než 6 m/s 

doporučujeme sundat plachty (střechu i boční stěny), abyste předešli možnému poškození, 

pokud je rychlost větru vyšší než 12 m/s doporučujeme stan složit, upozorňujeme, že na 

poškození stanu způsobena povětrnostními podmínkami, nelze uplatnit záruku 

● stan je určen ke krátkodobému užívání a není určen ke komerčnímu použití 

● čistěte střešní a boční plachty pouze vlažnou vodu s jemným mýdlem a poté nechte stan 

oschnout ve stínu, předejdete tak vyblednutí barvy 

● na údržbu stanu nikdy nepoužívejte kyseliny nebo alkalická rozpouštědla, agresivní čisticí 

prostředky, tvrdě kartáče nebo párové čističe – došlo by k poškození, na které se nevztahuje 

záruka 

● pokud stan ukládáte, tak je nutné ho uložit na suché místo, které je dobře větrané, stan ukládejte 

vždy v suchém  stavu 

● nepoužívejte ve stanu ani v jeho bezprostřední blízkosti otevřený oheň 

● stan nestavte blízko zavlažovacích systémů, vodního, plynového nebo elektrického potrubí 

● nenechávejte stan bez dozoru, když je hlášeno nepříznivé počasí, raději předem stan složte 

 


